
 

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/2017/1/5 
 

 

 

USNESENÍ č. RO/1/2017/1/5 

Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání. 
 

USNESENÍ č. RO/2/2017/1/5 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezí obcí a panem Z. J. bytem 

XXX, jejíž předmětem je zřízení přípojky splaškové kanalizace pro plánovanou novostavbu rodinného 

domu na parcele č. XXX v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/3/2017/1/5 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-2008700293/VB/3 Rudoltice, 148/4, 

Wendlig – RD, nové OM mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035 zastoupená za základě jí písemně udělené plné 

moci ze dne 14.3.2016 evid. č. PM/II – 119/2016 Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a. s. 

se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 18200, IČ 63080605, jejíž předmětem je sjednání 

podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení a vymezení věcného břemene – osobní 

služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, a která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/4/2017/1/5 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí a společností ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem 

Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ 27232433 jejíž předmětem jsou sdružené služby dodávky 

plynu s platností a účinností smlouvy do 31.12.2017, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/5/2017/1/5 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí a společností ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem 

Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČ 27232433 jejíž předmětem jsou sdružené služby dodávky 

elektřiny s platností a účinností smlouvy do 31.12.2017, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/6/2017/1/5 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí a panem Ludvíkem Havelkou bytem Ostrov 

100, PSČ 561 22, IČ 73977381, jejíž předmětem je zajištění stravování pro zaměstnance obecního 

úřadu, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/7/2017/1/5 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací číslo 

1/2017/OV uzavřenou mezi obcí a panem M. K., bytem XXX, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

 



 

USNESENÍ č. RO/8/2017/1/5 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací číslo 

2/2017/OV uzavřenou mezi obcí a panem Ing. J. L., bytem XXX, a která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení. 

 

USNESENÍ č. RO/9/2017/1/5 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření Darovací smlouvy na částku 5.000,- Kč, která bude vyplacena 

p. Krasavě Šerkopové, bytem Rudoltice 608, IČ 44499256, a která je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

USNESENÍ č. RO/10/2017/1/5 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření NS č. 611/10 s paní K. K., bytem XXX, NS č. 623/2 s panem J. 

M., bytemXXX, NS č. 616/12 s paní L. H., bytem XXX, NS č. 615/4 s panem P. H. a paní E. H., oba 

bytem XXX, NS č. 610/10 s paní Z. G. a panem P. L. oba bytem XXX a pověřuje starostu obce k jejich 

podpisu.  

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 623/3 ke dni 31.1.2017 a 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu k bytu č. 615/4 ke dni 31.1.2017 a 

pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 

 

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 609/10 a pověřuje starostu obce k jeho 

podpisu. 

 

 

Příští jednání Rady obce Rudoltice bude ve čtvrtek 19.1.2017 od 19:00 hodin  

 

 

 

 

Mgr. Ivo Kolomý v. r.                                                 Jolana Kobzová v. r.            

    starosta                                                                                 místostarostka                                                                 

               


